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Cílem předložené práce bylo navrhnout a implementovat alternativní metriky pro použití v 
Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV) protokolu, který se využívá pro směrování v 
mobilních ad-hoc sítích.  Autor práce měl ověřit  zda lze dosáhnout zlepšení přenosových 
parametrů sítě  za použití  jiné než standardní  metriky postavené na počtu uzlů na cestě. 
Součástí práce měla být pilotní implementace ve vhodném simulačním nástroji.

Cíle  práce  se  podařilo  splnit.  Autor  nejprve  v  kapitole  2  rozebral  prostředí  mobilních 
bezdrátových sítí a v kapitole 3 podrobně popsal chování AODV protokolu.  Kapitola 4 se 
pak zaobírá možnými alternativními metrikami a změnami v AODV protokolu nutnými pro 
začlenění těchto metrik. Autor uvádí celkem 7 metrik, z nichž některé jsou převzaté z jiných 
prací a některé jsou autorovými vlastními návrhy. Výběr simulačního nástroje je diskutován 
v kapitole 5. Pro vlastní simulaci byl použit Network Simulator 2 a alternativní metriky byly 
implementovány  formou  úpravy  existující  implementace  AODV  z  Uppsala  Univerzity. 
Simulace probíhala v několika scénářích lišících se počtem uzlů a rychlostí jejich pohybu. 
Kapitola  6  zhodnocuje  přínos  jednotlivých  modifikací.  Nejvýraznější  zlepšení  bylo 
dosaženo u metrik zohledňující kvalitu signálu, u ostatních modifikací byl přínos minimální, 
což je důležitý závěr celé práce.

Autor  pracoval  samostatně  a  prokázal  hlubokou  znalost  dané  problematiky.  Práce  má 
dobrou úpravu a je psána srozumitelně. Výsledky práce ukazují, že  metrika postavena na 
počtu uzlů nemusí být vždy optimální.

Hlavní klady práce jsou především:
• Shrnutí  existujících  a  navržení  nových  metrik  do  protokolu  AODV  a  jejich 

porovnání v jednotném simulačním modelu.
• Výsledek  simulace  ukazující,  že  existuje  potenciál  pro  zefektivnění  používaných 

směrovacích protokolů.

Nedostatky:
• Ne vždy je zcela zřejmé co je autorův návrh a co je převzato z jiné práce. Tato 

výhrada se týká jak textu práce tak přiloženého zdrojového kódu.

I přes výše uvedenou připomínku práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a 
proto ji doporučuji k obhajobě.
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